
 
 
 

Pályázati tájékoztató nyomtatvány 
 

I. Pályázat szakmai leírása: 
 
A beszerzés tárgya, mennyisége:  
Tűzálló irattároló szekrény az alábbi paraméterekkel: 

 Külső méret: minimum 1950 x 1200 x 525 mm 

 Belső méret: minimum 1790 x 1100 x 400 mm 

 30 perces tűzvédelem 

 DIN 4102-es szabvány előírásainak megfelelő szigetelés 

 zárható (megerősített zárszerkezet, 2 db kulcs) 
Referenciatermék: Lloyd 90E 
 
A teljesítés határideje:  
A megrendelés megküldésétől számított 10 munkanap. 
 
A teljesítés helye:  
BVK HOLDING Zrt. székhelye.  
 
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:  
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítésére utólag 
kerül sor átutalással a teljesítésigazolást követően kiállított számla kézhezvételétől 
számított 15 napon belül. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a forint.  
 
Az ajánlattételi határidő: 2014. április 21. napja, 11.00 óra 
 
Az ajánlattétellel kapcsolatos információk: 

a) Az árajánlatban legyen szíves megjelölni az ajánlott termék internetes 
elérhetőségét (linkjét). Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, úgy prospektus 
vagy egyéb képanyag megküldését kérjük; 

b) Ajánlatában legyen szíves feltüntetni a megajánlott termék súlyát; 
c) Amennyiben a 2. pontban meghatározott terméket nem tudja megajánlani, úgy 

ahelyett azzal egyenértékű termék is ajánlható. Ez esetben azonban kérjük, hogy a 
termék részletes leírását csatolni szíveskedjen; 

d) Amennyiben a 3. pontban megjelölt szállítási határidőt nem tudja vállalni, úgy kérjük, 
ajánlatában jelölje meg, milyen határidőre tudja teljesíteni a szállítást; 

e) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi, a teljesítéssel kapcsolatban felmerülő 
díjat és költséget (pl. csomagolás, szállítás, összeszerelés); 

f) Az ajánlatot az 1. és 2. sz. minták alapján elkészítve, cégszerűen aláírva kell 
benyújtani a 6. pontban megjelölt határidőig faxon a 1/327-1877-es számra, vagy e-
mailben a kollath.eszter@bvkholding.hu címre;  

g) Az ajánlat egy szerkeszthető formátumú példányát a fenti határidőre e-mailben is el 
kell juttatni a kollath.eszter@bvkholding.hu címre;  

h) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, 
kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől 
függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé 
ezekkel a költségekkel kapcsolatban 

 
Ajánlati kötöttség:  
Ajánlattevőnek árajánlatban nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy ajánlata tekintetében 
mennyi ideig áll fenn az ajánlati kötöttség. 
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További információk: 
A szerződéskötés feltétele, hogy ajánlattevő hozzájáruljon ahhoz, hogy a szerződésében 
foglalt díjazása a közérdekű adatokra vonatkozó szabályok szerint nyilvánosságra kerüljön. 
 
Az ajánlattételi felhívás alapján szerződéskötési kötelezettsége ajánlatkérőnek nem 
keletkezik. 
 
Ajánlattevő köteles az ajánlatkérésben foglaltakat bizalmasan kezelni, azok kizárólag az 
ajánlat elkészítésére használhatóak fel, harmadik személynek nem adhatók át. 
 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés 
feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötést megelőzően, ha a cégjegyzékből a 
tényleges tulajdonos természetes személy nem ismerhető meg, akkor a tényleges 
tulajdonos személyéről az ajánlattevő nyilatkozik azzal, hogy azt Ajánlatkérő számára 
megismerhetővé teszi. A tényleges tulajdonos feltárására vonatkozó kötelezettség 
elmulasztása vagy hamis adat szolgáltatása esetén Ajánlatkérő kártérítési igénnyel lép fel. 
 

II. Pályázat eredménye: 
 

A pályázat nyertese: MILE Banktechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (1117 Budapest, Hunyadi János u. 16.) 
 

III. Indoklás: 

A kiválasztás indoka: MILE Banktechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot. 
 
A pályázat lezárásának napja: 2014. április 28. 

 


